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Ημερομηνία και ώρα Τρίτη 13.04.2021,  11.00 – 13:00 

Θέμα 1η Διαδικτυακή Συνάντηση της  Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της 
πλατφόρμας «Πολιτισμός Τουρισμός Δημιουργικές Βιομηχανίες »  

Οργανωτής  ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη  

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο Ανάπτυξης  

και επενδύσεων 

  

Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• Αγνή Σπηλιώτη (ΑΣ) 

• Αντώνης Γυπάκης (ΑΓ) 

• Βασίλης Γογγολίδης (ΒΓ) 

• Μαρία Λιανού  (ΜΛ) 

• Λουΐζα Παπαμικρούλη (ΛΠ) 

• Εύη Μόσχου (ΕΜ) 

• Ελένη Τσανάκα  (ΕΤ) (Υπεύθυνη ΣΟΕ) 
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 Μέλη της ΣΟΕ 

 

 

 Βογιατζής Νικόλαος, Δ/ντής Επιχ. Ανάπτυξης & Τεχνολογίας, 
CORALLIA/gi-cluster 

 Βότης Κωνσταντίνος, Ερευνητής B, ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ 

 Γαρέζου Μαρία-Ξένη Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, 
εκπρόσωπος ΥΠΠΟΑ 

 Γλάρος Νικόλαος, Ερευνητής ΙΕΛ/ΑΤΗΕΝΑ 

 Γιανναράκης Ιωάννης, ΣΕΚΕΕ 

 Θωμόπουλος Στυλιανός, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

 Λαμπρινίδης  Γιώργος, εκπρόσωπος ΓΓΒ 

 Μαρκόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

 Νιβολιανίτης Μιχάλης, Creative Producer, Verbillion Total 
Concepts 

 Νικολοπούλου Όλγα, Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 Παναγιώτου Παναγιώτα, εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού 

 Παρταράκης Νικόλαος, ΙΤΕ- Ινστιτούτο Πληροφορικής 

 Σαραντινός Μιχαήλ, CEO Steficon S.A. 

 Τσέτσος Βασίλειος, προγραμματιστής, Συνιδρυτής Mobics 

 Χοντζόπουλος Ηλίας, Τεχνολογίες laser, Prime Laser Tech ltd. 
 

 Εμπειρογνώμονες: 

 Αλεξανδρίδης Θεοφάνης , Omega Τechnologies 

 Κωστόπουλος Ιωάννης, CEO  SaMMY 
 

Εκπρόσωπος Συμβούλου (PLANET A.E.) 

 Ραφαήλ Κουμερή (ΡΚ) 
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Ημερήσια Διάταξη 

11:00-11:05  Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων 

   

11:05-11:10  Εισαγωγή  

Εκπρόσωπος Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων 

Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ  

  
11:10-11:15  Αποδοχή πρακτικών 1η Συνάντησης  

Ελένη Τσανάκα  (Υπεύθυνη ΣΟΕ) 

11:10-11:40  Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων απαντήσεων επί των ερωτηματολογίων  
Ελένη Τσανάκα   (Υπεύθυνη ΣΟΕ) 

   

11:40-12:40  Συζήτηση προτάσεων για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)  
   

12:40-12:55  Συμπεράσματα - Επόμενα Βήματα  

   

  Ελένη Τσανάκα  (ΕΤ) Υπεύθυνη ΣΟΕ 

   

12:55-13:00  Λοιπά Θέματα (AOB)  

 

 

 

 

 

Εισαγωγή     

  

Αναλύθηκε ο στόχος της συνάντησης από την κα Αγνή Σπηλιώτη, ο οποίος είναι ο εντοπισμός 
προτεραιοτήτων για τον τομέα αυτό, τουλάχιστον στο επίπεδο 2, ώστε στην συνέχεια να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία και στο επίπεδο 3 και με την συμβολή της ανοικτής  διαβούλευσης. 

Επιθυμητό θα είναι να υπάρξει μια συναίνεση για τις προτεραιότητες ώστε ο ορισμός τους να μην 
είναι περιοριστικός , χαρακτηριστικό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στις προκηρύξεις και να έχει 
την ευελιξία που απαιτείται ώστε επιτρέπει την συμμετοχή σε δράσεις του ERANET. 

Αναφέρθηκε η γενικότερη καθυστέρηση και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
οριστικοποίησης των κανονισμών για τα επιχειρησιακά προγράμματα. 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων απαντήσεων επί των ερωτηματολογίων 

Παρουσιάσθηκε από την κα Τσανάκα η σύνοψη των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια. 
Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν για τις επιμέρους ερωτήσεις τα βασικά σημεία σύγκλισης, οι 
προτάσεις  για νέες δράσεις ή για επαναπροσδιορισμό / συγχώνευση κλπ.  
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Τοποθετήσεις/ Συζήτηση 

Γενικώς τα μέλη της ομάδας τόνισαν ότι είναι ικανοποιημένοι από την προεργασία και την 
παρουσίαση.  

Έγιναν οι παρακάτω γενικές παρατηρήσεις.  

Εκτενείς συζήτηση για τον ρόλο των ΤΠΕ και την ανάγκη προσδιορισμού του χαρακτήρα των 
δράσεων Πολιτισμού / Τουρισμού οι οποίες εκφράζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των τομέων αυτών  

Τονίσθηκε πάντως ότι η προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι, οι εφαρμογές ενός τομέα πρέπει να 
προκηρύσσονται από τον τομέα. 

Αναφέρθηκε ότι, οι διαδικασίες προκήρυξης αλλά και οι μηχανισμοί αξιολόγησης δεν επέτρεψαν 
στις προηγούμενες φάσεις να ενισχυθούν έργα που ήταν  σημαντικά  για τους τομείς αυτούς, 
επειδή υστερούσαν από «τεχνολογικής» πλευράς . 

Η εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ κα Γαρέζου τόνισε ότι η καινοτομία δεν ταυτίζεται αποκλειστικά και 
μόνον με την τεχνολογική καινοτομία και αναφερόμενη σε παραδείγματα καινοτόμου προσέγγισης 
στον τομέα των ΠΔΒ ζήτησε να υπάρξει στη σχεδιαζόμενη στρατηγική περιθώριο για την ένταξη 
δράσεων που δεν επικεντρώνονται σε  εφαρμογές ΤΠΕ. 

Επίσης να ενισχυθεί η εκπαίδευσή των εργαζομένων στις δημιουργικές βιομηχανίες, ώστε να 
μπορέσουν να εκμεταλλευτούν περισσότερο τα διάφορα προγράμματα. 

Έγινε αναφορά ότι ο τομέας αυτός είναι ουσιαστικά 3 μεγάλοι υποτομείς  

1. Δημιουργικές βιομηχανίες  

2. Πολιτισμός  

3. Τουρισμός  

οι οποίοι έχουν τις δικές τους ξεχωριστές δράσεις . 

Οι σχετικές παρατηρήσεις οι οποίες εκφράσθηκαν από πολλούς συμμετέχοντες καταγράφηκαν για 
να ληφθούν υπόψη. 

 

 Σύνθεση, Επόμενα Βήματα 

 

Με βάση την συζήτηση που έγινε ζητήθηκε από τους εμπειρογνώμονες να σχολιάσουν μέχρι τις 20 
Απρίλιου την παρουσίαση, να σημειώσουν τα θέματα που μπορούν να συγχωνευθούν και τα 
θέματα σε 2ο επίπεδο που πρέπει να προστεθούν ώστε σε μια τρίτη συνάντηση πριν τις 30 Απριλίου 
να υπάρξει το τελικό σχέδιο με στόχο το άνοιγμα της διαβούλευσης γύρω στα μέσα Μαΐου 2021. 


